
 
 
 
 
 

 

 
6. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn miðvikudaginn 3. desember 2014 í Bændahöllinni. 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Baldvin Zarioh, Helgi Áss Grétarsson, Berglind 

Rós Magnúsdóttir, Guðmundur Ingi Guðmundsson og Michael Dal.  Ármann 

Höskuldsson boðaði forföll.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 5. nóvember  2014, 

meðfylgjandi. Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 
2.  Kjaramál: 

i) Samráðsnefndarfundur 1. desember sl. 
ii) Vinna við SKEF. 
iii)  Samningur FPR. 
iv) Samflot með BHM? hjálagt erindi kjaranefndar BHM 26. nóv. 2014. 

3.  Fjölís vegna höfundarréttar. 
4.  Siðareglur, meðfylgjandi. 
5.  Réttindabæklingur Fh. 
  

 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 5. nóvember 2014 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu. 

 

2.  Kjaramál 

i)  Sagt frá samráðsnefndarfundi 1. desember sl. Þar var til umræðu framkvæmd á 

námsleyfum fyrir stjórnsýslufólk.  Almennt virðist vera góð virkni í því að félagsmenn sæki um 

námsleyfi innanlands.  Umsóknum vegna námsleyfis erlendis eru nánast engar.  Þá var rætt um 

að nauðsynlegt væri að hafa „pott“ fyrir minni einingar, sem eiga erfitt með að fjármagna 

námsleyfi starfsmanna sinna.  Ekki er komin útfærsla á því þrátt fyrir að aðilar séu sammála um 

það. 

 

ii)  Vinna við SKREF gengur vel og mun stór hluti stjórnsýslufólks hækka um eitt 

launaþrep nú um áramótin, sem er í samræmi við grein í stofnanasamningi frá því í vor. 

 

iii) Rætt var um mögulegt samstarf með BHM félögum við næstu kjarasamningsgerð.  

Félag háskólakennara mun vera með í samstarfi með BHM til að byrja með en sjá til hvernig 

málin þróast og meta stöðuna á hverjum tíma með hagsmuni félagsmanna að leiðarljósi. 

 

iv) BRM sagði frá mikilli óánægju á menntavísindasviði með þær breytingar sem orðið 

hafa á mati á tímafjölda kennslustunda til vinnustunda á liðnum árum.  Málið rætt í stjórn og 

ákveðið að skoða vel og meta stöðuna á matinu þegar tölur um kennsluárið 2014 liggur fyrir, 

strax upp úr áramótum eins og talað var um á síðasta samráðsnefndarfundi Fh og HÍ. 
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3. Fjölís vegna höfundaréttar 

HAG sagði að hugsanlega væri hægt að útkljá þær lagalegu spurningar sem tengjast 

höfundarétti kennara fyrir dómstólum í prófmáli.  Með því að vinna slíkt mál væri félagið komið 

með sterkari rök fyrir skilgreiningu á meðferð þess efnis sem kennarar semja fyrir nemendur 

sína og í betri samningsaðstöðu á endurskoðun samnings um afritun höfundarréttvarins efnis í 

háskólum. 

 

4. Siðareglur stjórnar 

Fyrir fundinn lágu verklagsreglur stjórna annars vegar og félags háskólamenntaðra starfsmanna 

stjórnaráðsins og hins vegar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.  Stjórnarmenn eru sammála 

um að hægt væri að heimfæra margar greinar úr þeim báðum á starfsreglum stjórna Fh.  

Framkvæmdastjóra falið að gera fyrstu drög að verklagsreglum stjórnar Félags háskólakennara 

og senda á stjórn. 

  

5.  Réttindabæklingur Fh 

Sagt frá vinnu við réttindabæklinginn.  Ef allt gengur samkvæmt áætlun þá verður hann að 

öllum líkindum settur í pósthólf félagsmanna fyrir jól eða mjög fljótlega á nýju ári. 

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 13:45 

Næsti fundur ákveðinn 7. janúar 2015. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


